
Egzamin ósmoklasisty 2022



Najważniejsze fakty
• Egzamin ósmoklasisty jest państwowym 

egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej. 
• Egzamin jest obowiązkowy. 

• Egzamin ma formę pisemną. 

• Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy. 

• Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. 

• Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.



EGZAMIN – TERMIN 

• Termin: 24-26 maja 2022 roku, godz. 900. 

• Termin dodatkowy: 13-15 czerwca 2022 roku ‒ 
dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w 
kwietniu. 

• Każdy przedmiot jest zdawany innego dnia.



EGZAMIN – CZAS i WYMAGANE PRZEDMIOTY

•

• Dzień pierwszy  - 24.05.2022r.
• Język polski 
• 120 minut 
• długopis 

• legitymacja szkolna 



EGZAMIN –CZAS i WYMAGANE PRZEDMIOTY

•

• Dzień drugi – 25.05.2022r.
• Matematyka 
• 100 minut 

• Długopis, linijka 
• legitymacja szkolna 



EGZAMIN –CZAS i WYMAGANE PRZEDMIOTY

•

• Dzień trzeci – 26.05.2022r.
• Język obcy 
• 90 minut 
• długopis 

• legitymacja szkolna 



• Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie 
arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



JAK PRZEBIEGA EGZAMIN? 

• Na ławce może być tylko arkusz, długopis, a w 
przypadku matematyki także linijka. 

• Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni mogą mieć 
przy sobie leki. 

• Uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do 
rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi. 

• Uczniowie powinni być ubrani w strój galowy. 



ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI 
EGZAMINACYJNEJ



ZWOLNIENIA Z EGZAMINU 
Nie przystępuje do egzaminu uczeń: 

• ‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Z egzaminu zwolniony jest uczeń: 
• z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym.  Z wnioskiem o zwolnienie występują 
rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być 
pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły (do 30 listopada 2021r.). 

• który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł 
przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.

• który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty. 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce 
danego przedmiotu będzie wówczas wpisane słowo „zwolniony” lub „zwolniona”.



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW 



WAŻNE DATY DLA RODZICÓW 



Najbliższe ważne czynności:
• nie później niż do 30.09.2021r. złożenie pisemnej 

deklaracji, wskazującej język obcy nowożytny, 
z którego uczeń przystąpi do egzaminu. 

• do 15.10.2021r.  dostarczenie do dyrektora 
dokumentów uprawniających do dostosowania 
form lub warunków przeprowadzania egzaminu 
(orzeczenia, opinie poradni p-p, zaświadczenia 
lekarskie), jeśli taki dokument wcześniej nie 
został złożony.



Deklaracja – język obcy
• W myśl przepisów:

„Uczeń  przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych” – ustawa o systemie oświaty Art.44zu ust. 4

W przypadku naszych uczniów chodzi o j. angielski  lub j. niemiecki.

• Zakres materiału określony jest również przepisami:
„Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany 

na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły 
podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III” 
– ustawa o systemie oświaty Art. 44zu ust. 4a

• Oznacza to, że uczeń może wybrać j. angielski lub j. niemiecki na 
egzaminie, ale zakres wiadomości obejmuje klasy I – VIII, nawet 
jeśli j. niemiecki był tylko realizowany  od VII klasy.

• Nie później niż do  24 lutego 2022r. można zgłosić pisemną 
informację o zmianie deklaracji złożonej do 30.09.2021r. 



• Szczegółowe informacje o egzaminie, 
wymaganiach, terminach można 
znaleźć na stronach:



www.cke.gov.pl



www.oke.poznan.pl



Dziękuję za uwagę.
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